AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021
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DATA, HORA E LOCAL: No dia 3 de novembro de agosto de 2021, às 13h30, por
videoconferência conforme o previsto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A.
(“Companhia”).
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CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da
Companhia, presentes as Sras. Krista Sweigart e Susan Pasley Keppelman Harcourt; os Srs.
Charles Lenzi, Fellipe Agostini Silva, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Julian
Jose Nebreda Marquez (presidente), Roberto Oliveira de Lima, e, por procuração, os Srs.
Bernerd Raymond da Santos Ávila e Leonardo Eleutério Moreno (vice-presidente), e a Sra.
Denise Damiani. Presentes também, durante o item (i) da Ordem do Dia, os membros do
Conselho Fiscal, Srs. Raimundo Batista e Luis Eduardo Frisoni Junior, e a Sra. Louise Barsi; o
presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Mário Shinzato, e o Sr. Samuel Ricken,
representante da KPMG Auditores Independentes, responsáveis pela auditoria independente da
Companhia. Registra-se que a Sra. Denise Duarte Damiani e o Sr. Charles Lenzi também são
membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.
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MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez, e secretariados
pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
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ORDEM DO DIA: (i) Relatório de informações trimestrais relativo ao 3º trimestre de 2021;
(ii) Cancelamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em
tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia, e alteração do caput do artigo
5º do Estatuto Social ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia; (iii) Aporte de
capital em favor da subsidiária integral AES Tietê Energia S.A., e (iv) Panorama de negócios.
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DELIBERAÇÃO: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada
a presente reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por:

5.1

Analisar o relatório de informações trimestrais da Companhia referente ao 3° trimestre do
exercício social de 2021 (“ITRs”), e o panorama financeiro, tendo a Sra. Clarissa Della Nina
Sadock Accorsi, Diretora Presidente da Companhia, e o Sr. Alessandro Gregori Filho, Diretor
Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, prestados os esclarecimentos
necessários, sem que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes quaisquer
manifestações e/ou propostas de ajustes às informações constantes do referido relatório.
5.1.1

O Sr. Mário Shinzato, presidente Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia,
consignou análise favorável às ITRs por unanimidade dos membros do Comitê de
Auditoria Estatutário. A análise do Comitê de Auditoria Estatutário será registrada em
ata própria.

5.1.2

O Sr. Raimundo Batista, presidente do Conselho Fiscal da Companhia, consignou

análise favorável à ITRs por unanimidade dos conselheiros fiscais. A análise do
Conselho fiscal será registrada em ata própria.
5.2

Aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, o cancelamento de 25 (vinte e
cinco) ações ordinárias de emissão da Companhia correspondentes à totalidade das ações de
emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Em
razão do referido cancelamento, o capital social da Companhia passou a ser representado por
492.106.495 (quatrocentos e noventa e dois milhões, cento e seis mil, quatrocentas e noventa e
cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
5.2.1

Face ao cancelamento de ações aprovado nos termos do item 5.2 acima, aprovar, por
unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, ad referendum da próxima Assembleia
Geral da Companhia, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passará
a vigorar com a seguinte redação, considerando, ainda, o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite de capital autorizado, aprovado nos termos da reunião do
Conselho de Administração realizada em 28 de setembro de 2021:
“Artigo 5°. O capital social totalmente subscrito e integralizado é de
R$2.116.000.500,00 (dois bilhões, cento e dezesseis milhões e quinhentos
reais), representado por 492.106.495 (quatrocentos e noventa e dois milhões,
cento e seis mil, quatrocentas e noventa e cinco) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.”

5.3

Aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, o aporte de capital em favor de sua
subsidiária integral AES Tietê Energia S.A. no valor de R$1.081.000.000,00 (um bilhão e oitenta
e um milhões de reais), que será destinado ao financiamento da estratégia de crescimento de
seu portfólio de geração de energia renovável, conforme divulgado pela Companhia por meio de
Fato Relevante divulgado em 28 de setembro de 2021.

5.4

Tomaram conhecimento do panorama de negócios da Companhia com informações atualizadas
acerca do seu desempenho nos seguintes aspectos: operacional, segurança, desenvolvimento
de negócios, comercialização de energia e jurídico.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros
presentes. Assinaturas: Mesa: Julian Jose Nebreda Marquez – Presidente e Sabrina Cassará
Andrade da Silva – Secretária. Conselheiros de Administração: Julian Jose Nebreda Marquez,
Bernerd Raymond da Santos Ávila, Charles Lenzi, Denise Duarte Damiani, Fellipe Agostini Silva,
Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Krista Sweigart, Leonardo Eleutério Moreno,
Roberto Oliveira de Lima e Susan Pasley Keppelman Harcourt.

São Paulo-SP, 3 de novembro de 2021.

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa
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